
 

SELFISHNESS 

MEMENTINGKAN DIRI 

 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Islam mengarah kebaikan untuk orang. Ia menyatakan semua orang muslim adalah 
bersaudara. Bersaudara makna nya tiada perasaan mementingkan diri atau egoisma. 
Perasaan mementingkan diri atau egoist adalah suatu tabiat yang buruk dimana Islam 
langsung menolak nya.  Apa yang diperlu oleh anda, anda harus berfikir keperluan  
saudara anda juga. 
 
 Anda harus mengasehi mereka sebagaimana anda kasehi diri sendiri. Sifat 
mementingkan diri adalah haluan yang berlawanan dan bertentangan. Ada orang dia mahu 
semua untuk diri mereka dan tidak peduli hak orang lain. Adakala orang mempunyai sifat 
hasad. Mereka rasa kecewa bila orang lain memiliki sesuatu. Apa akan jadi sekiranya 
semua dunia ini dimiliki oleh anda.? Berapa banyak kita boleh makan? Katakan kita boleh 
makan  sebanyak lima orang dan jika kita makan lebih dari itu maka kita adalah orang yang 
bernafsi-nafsi dan rakus. Sesiapa yang rakus,  nafsu mereka tidak akan berpuas. 
 
 
 Setiap orang ada perasaan mementingkan diri. Islam mengajar kita untuk hapuskan 
segala sifat ini.  Hendak lah kita mempunyai sifat dan perwatakan yang mulia. Sifat 
egoisma, mementingkan diri atau rakus adalah sifat sifat atau tabiat yang tidak baik. Orang 
orang Muslims atau bukan Muslim suka kepada sifat mementingkan diri ini. Sifat 
menonjolkan kepentingan diri lebih di amalkan oleh masyarakat bukan Muslim. Ada di 
antara orang bukan Islam ini menggalakkan orang supaya menjadi orang orang yang 
mementingkan diri.  Mereka berkata mereka tidak akan melepaskan hak mereka dan apa 
yang mereka miliki walaupun mereka berkemampuan untuk berkongsi bersama. 
Perkongsian adalah amalan yang baik atau sihat. Allah berfirman “Kongsi lah kamu” 
 
 Allah (JJ) terus menerus memerintah kita untuk bersadaqah, berzakat dan amal 
shaleh. Ini adalah amalan perkongsian yang pertentangan dengan sifat mementingkan diri. 
Orang yang mementingkan diri tidak memberi sadaqah atau membuat amalan yang baik. 
Mereka hanya berhajat untuk memiliki semua nya. Ini adalah suatu amalan jahil. Berilah 
agar Allah akan memberi mu ganjaran di akhirat. Jika anda tidak memberi sekarang, anda 
akan menyesal di akhirat dan berkata “Alangkah baik kalau lah aku dapat memberi semua 
nya dan tidak meninggal apa apa pun untuk diri aku ini.”  
 



  
 
 
 
 
Adab dan akhlak yang baik mempamerkan adab dan akhlak Islam. Islam akan  terang 
menerang menunjukkan segala amalan yang tidak baik, agar anda tidak akan mengamalkan 
nya dan tidak menjejaki perjalanan syaithan. Moga Allah melindungi kita  
 
 
 
dari kejahatan ego kita dan moga Allah selamatkan kita dari tabiat, akhlak atau adab yang 
buruk,  Insya Allah. 

  
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

20 November 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 


